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ٓهگ اٌک خہبٌ ثغبَب خٕاِ ِٔ کفش عے ٹٕٹُب أس اعالو کے نٍے انگ ر

چُذ َفٕط پش ہی يؾزًم کٍٕں َہ ہٕ.. يهِذ ؽشک عے ثٍضاسی دکٓبَب.. َہ 

صشف ثزٕں عے ثهکہ ثزٕں کی ػجبدد کشَے ٔانٕں عے َہ صشف 

ػذأد کشَب ثهکہ اِط ػذأد کٕ ثبلبػذِ سٌکبسڈ پش نے کش آَب أس اط 

ٔاثغزگی کٕ ہی کے يمبثهے يٍں صشف اہم رٕحٍذ عے اپُی ٔفبداسی أس 

ٌہی يهِذ اثشاہٍى ؑ ہے؛  ...اپُی پہچبٌ أس اپُی اخزًبػٍذ کی ثٍُبد يبَُب

ٌؼُی اثشاہٍى ؑ کب غشٌمہ۔ أس اثشاہٍى ؑ کے اط غشٌمے عے خٕ اُط ؑ َے 

خذا کی فشيبں ثشداسی يٍں يهِذ ؽشک کے يذيمبثم اخزٍبس کٍب رٓب ثے 

‘ يدًٕػۂ ػمبئذ’ خٕ خذا کٕ يحط اٌک‘ ٍَکٕکبس’سغجزی ثشرُے ٔانے 

کے رسٌؼہ عے ‘ يدًٕػۂ ػجبداد’أس اٌک ‘ يدًٕػۂ اَخالق’أس اٌک 

 ہی ساظی کشنٍُے پش يصش ہٕں، اپُے آپ کٕ فشٌت دٌزے ہٍں۔

ٍَى إاِلَّ َيٍ َعِفَّ ََْفَغُّ )انجمشح: ِْ هَِّخ إِْثَشا َيٍ ٌَْشَغُت َػٍ ّيِ َٔ ٖٔٓ) 

أس کٌٕ ہے خٕ يهذ اثشہٍى ؑ عے اػشاض کشے، عٕائے ٌہ کہ اپُے ’’

 ‘‘آپ ہی کٕ ثے ٔلٕف ثُبئے

ٌّٔ نًِّ إاِلَّ َسةَّ  ْى َػذُ ُٓ ٌَ فَئََِّ آثَبُؤُكُى اْْلَْلذَُيٕ َٔ ٌَ أََزُْى  ب ُكُزُْى رَْؼجُذُٔ ٌْزُى يَّ لَبَل أَفََشأَ



 َٕ ُْ انَِّزي  َٔ  ٍِ ِذٌ ْٓ ٌَ َٕ ُٓ ٍِ انَِّزي َخهَمًَُِ فَ َٕ ٌَْؾِفٍ ُٓ إِرَا َيِشْظُذ فَ َٔ  ٍِ ٌَْغِمٍ َٔ  ًُِ ًُ ٌُْطِؼ

 ٍِ ٌ َو انذِّ ْٕ ُغ أٌَ ٌَْغِفَش ِنً َخِطٍئَزًِ ٌَ ًَ انَِّزي أَْغ َٔ  ٍِ ٍزًُُِ ثُىَّ ٌُْحٍٍِ ًِ انَِّزي ٌُ َٔ

 (۲ٕ ۔ ۵۷ )انؾؼشاء:

اثشاہٍى َے کہب: دٌکٕٓ ٌہ خٍ کٕ رى پٕخزے آئے ہٕ، رى ثٓی أس 

ٌہ عت يٍشے دؽًٍ ہٕئے۔ عٕائے اٌک سة انؼبنًٍٍ  رًہبسے ثڑے ثٓی..

کے خٕ يٍشا پٍذا کشَے ٔاال ہے أس يدٓے ہذاٌذ دٌُے ٔاال۔ خٕ يدٓ کٕ 

کٓالَے أس پالَے ٔاال ہے أس خت ثًٍبس پڑٔں رٕ يدٓ کٕ ؽفبٌبة 

کشَے ٔاال۔ أس خٕ يدٓ کٕ يبسَے أس ِخالَے ٔاال ہے۔ أس خظ عے 

 سِٔص خضا ِٔ يٍشی خطبئٍں ثخؼ دے۔يٍشی ٌہ غًغ ٔاثغزہ ہے کہ 

 ُ ٌَ إاِلَّ انَِّزي فََطَشًَِ فَئََِّّ ب رَْؼجُذُٔ ًَّ ًِ ثََشاء ّيِ ِّ إََُِّ ِي ْٕ لَ َٔ  ِّ ٍُى ِْلَثٍِ ِْ إِْر لَبَل إِْثَشا

ٌَ )انضخشف:  ْى ٌَْشِخؼُٕ ُٓ ِّ نَؼَهَّ خً ثَبلٍَِخً فًِ َػِمجِ ًَ ب َكِه َٓ َخؼَهَ َٔ  ٍِ ِذٌ ْٓ  (62-62َعٍَ

اہٍى ؑ َے اپُے ثبپ أس اپُی لٕو کے نٕگٕں عے کہب رٓب: يٍں خجکہ اثش

ثٍضاس ہٕا اٌ رًبو ہغٍزٕں عے خُہٍں رى پٕخزے ہٕ، عٕائے اُط راد کے 

خظ َے يدٓے پٍذا کٍب أس پٓش ٔہی يدٓے ہذاٌذ دٌُے ٔاال ہے۔ اِعی 

چٍض کٕ اثشاہٍى ؑ اپُے پٍچٓے ثبلی سہُے ٔاال کهًہ ثُبگٍب، ربکہ ِٔ )ثؼذ 

 ( اط کی غشف نٕٹ آرے سہٍں۔ٔانے

ٌَ ثِذَُػبء َسثًِّ  أَْدُػٕ َسثًِّ َػَغى أاَلَّ أَُكٕ َٔ  ِ ٌِ اَّللَّ ٌَ ِيٍ دُٔ َيب رَْذُػٕ َٔ أَْػزَِضنُُكْى  َٔ



 (۸۲َؽِمًٍّب )يشٌى:

يٍں رٕ رًہٍں ثٓی أس خٍ خٍ کٕ رى ہللا رؼبنٰی کے عٕا پکبسرے ہٕ 

سدگبس کٕ پکبسرب سہٕں اَُہٍں ثٓی عت کٕ چٕٓڑ سہب ہٕں۔ صشف اپُے پشٔ

گب ، يدٓے ٌمٍٍ ہے کہ يٍں اپُے پشٔسدگبس عے دػب يبَگ کش يحشٔو َہ 

 (سہٕں گب )رشخًہ خَٕبگڑْی

اِد  َٔ ب ًَ ًَ ِنهَِّزي فََطَش انغَّ ِٓ ْخ َٔ ُذ  ْٓ خَّ َٔ ٌَ إًَِِّ  ب رُْؾِشُكٕ ًَّ ِو إًَِِّ ثَِشيٌء ّيِ ْٕ لَبَل ٌَب لَ

ٍَ ا َيب أَََبْ ِي َٔ اْلَْسَض َحٍُِفًب  لَْذ َٔ َٔ ًَِّٕ فًِ اَّلّلِ  ُيُّ لَبَل أَرَُحبخُّ ْٕ ُّ لَ َحآخَّ َٔ  ٍَ ْؾِشِكٍ ًُ ْن

ٌِ )االَؼبو:  (۲ٓ۔۵۲ َْذَا

اثشاہٍى ؑ َے کہب: اے يٍشی لٕو کے نٕگٕ! يٍں ثٍضاس ہٕا اٌ عت چٍضٔں 

عے خُہٍں رى ہللا کب ؽشٌک ٹٓہشارے ہٕ۔ يٍں اپُب سخ عَٕپزب ہٕں اُط ہغزی 

کٕ خظ َے آعًبَٕں أس صيٍٍ کٕ ػذو عے ٔخٕد دٌب، اٌک اُعی کب ہٕ 

دٓ کش، أس اة يٍں يؾشکٕں کب حصہ َہٍں۔ ٌہبں؛ اُط کی لٕو اُط عے ان

پڑی۔ اثشاہٍى ؑ َے کہب: کٍب رى يدٓ عے اندٓزے ہٕ ہللا سة انؼضد )کے 

ِِ ساعذ دکٓال دی ہے۔۔  حك( کے ثبسے يٍں؟ حبالَکہ اُط َے يدٓے سا

ْى إََِّب ثَُشاء  ِٓ ِي ْٕ ٍَ َيؼَُّ إِْر لَبنُٕا ِنمَ انَِّزٌ َٔ ٍَى  ِْ حٌ َحَغَُخٌ فًِ إِْثَشا َٕ لَْذ َكبََْذ نَُكْى أُْع

 ًَّ ِي َٔ اْنجَْغَعبء ِيُُكْى  َٔ حُ  َٔ ٍَُُْكُى اْنؼَذَا ثَ َٔ ٍََُُْب  ثَذَا ثَ َٔ ِ َكفَْشََب ثُِكْى  ٌِ اَّللَّ ٌَ ِيٍ دُٔ ب رَْؼجُذُٔ

ْحذَُِ )انًًزحُخ: َٔ  ِ  (۸ أَثَذًا َحزَّى رُْؤِيُُٕا ثِبَّللَّ



رًہبسے نٍے الئك ارجبع يثبل ہے اثشاہٍى ؑ أس اط کے عبرٍٕٓں کی؛ 

ثشيال کہہ دٌب: ہى ثٍضاس ہٕئے رى عے أس خجکہ اَہٕں َے اپُی لٕو عے 

خٍ ہغزٍٕں کٕ رى ہللا کے يبعٕا پٕخزے ہٕ اٌُ عے۔ کفش کٍب ہى َے رى 

عے۔ کٓهی ػذأد أس ثٍش ہٕا ہًبسے أس رًہبسے دسيٍبٌ خت رک کہ 

 ۔رى اٌک ہللا پش ہی اًٌبٌ َہ نے آؤ

ثہذ کى حدبجِ کشاو ہٕں گے خٕ پٕسے ؽؼٕس کے عبرٓ خذا کے اُط 

کب غٕاف کش کے آرے ہٕں خظ کی رؼًٍش کی کہبَی يٍں اٌک ‘‘ ٓشگ’’

کے ڈْبئے خبَے کب رکش اِط گٓش کی رؼًٍش عے پہهے آرب ‘‘ ثذ خبَے’’

ہے! ِٔ حدبجِ کشاو خٕ ہضاسٔں يٍم کب عفش رٕحٍذ کے اُط لذٌى رشٌٍ 

يشکض کی صٌبسد کے نٍے اخزٍبس کشرے ہٕں أس اط يٍں پبئی خبَے 

س )يؾبػش( پش يُبعک ادا کشکے آرے ہٕں خٕ ؽشک ٔانی اٌک اٌک ٌبدگب

کی اٌک دٍَب کٕ خٍشثبد کہہ دٌُے کے ثؼذ يؼشِض ٔخٕد يٍں آٌب رٓب.. أس 

انِؾّْشکِ رَجَشَّ ’’خٕکہ  َٔ ٍَ اْنُکْفِش  اٌغے کچٓ کهًبد کب ہی اٌک صَذِ ‘‘ أُد ِي

أس خٍزب خبگزب رشخًہ رٓب۔ أس پٓش اط عے رٍٍ عٕ يٍم کے فبصهے پش 

ٔس يمذط ؽہش: خظ کی ربعٍظ کب کٕئی أس عجت ثٍبٌ ہَٕے يٍں اٌک ا

َہٍں آرب عٕائے رٕحٍذ أس ؽشک کی اُط نڑائی کے خٕ عٍذ انجؾش ا کے 

اپُی لٕو، لجٍهہ، يهک أس دْشری عے َبغہ رٕڑ نٍُے.. أس اُط کٕ ہًٍؾہ 

کے نٍے خٍشثبد کہہ کش اٌک پشدٌظ کٕ ہی اپُب دٌظ لشاس دے نٍُے.. ٍَض 



کٕ اپُے يهکی ٔلٕيی سؽزہ داسٔں کے خالف خہبد کب ‘‘ پشدٌظ’’اِعی 

؛ ِٔ صائشٌٍ خٕ اِط ؽہش عے ...ثٍظ کًٍپ ثُب نٍُے کب يٕخت ہٕئی رٓی

أس ‘‘ رًذٌ’’أس ‘‘ يذٌُہ’’کہُب يزشٔک ہٕچکب، ‘ ٌثشة’خظ کٕ 

کے کچٓ ثشگضٌذِ آعًبَی يفہٕيبد نے کش اپُے ‘‘ اخزًبع ٔ ػًشاٌ’’

 !گٓشٔں کٕ نٕٹزے ہٕں

**** 

ٍَ ’’آج ہًبسے ہبرٓ عے ہًبسی اُط لًٍزی رشٌٍ يزبع کٕ خٕ  أُد ِي رَجَشَّ

انِؾّْشِک  َٔ کے انفبظ يٍں ثٍبٌ ہٕری ہے أس سہزی دٍَب رک کے ‘‘ اْنُکْفِش 

نٍے ہًٍں اَجٍبء کے کًٍپ کب ثالؽشکِذ غٍشے ٔاسس أس ايٍٍ ثُبری أس 

َٔذی کب ايٍذٔاس ہًٍں يؼٍِذ خذٔاَذی کب اعزحمبق دٌزی أس َصشِد خذا

ٹٓہشاری ہے، ہًبسے ہبرٓ عے چٍٍٓ نے خبَے کے نٍے اٌڑی چٕٹی کب 

صٔس نگبٌب خب چکب ہے۔ اِط ہذف کٕ يخزصشرشٌٍ ٔلذ يٍں حبصم کشَے 

، ‘اثالؽ’، ‘رؼهٍى’کے نٍے َبلبثم اَذاصِ ٔعبئم خَٕٓک دٌے گئے ہٍں۔ 

ٌٕں کی رؾکٍِم َٕ’أس ‘ رہٍ عبصی’ ّٔ ہًبسے کے َبو پش آج ‘ رہزٌجی س

گٓش يٍں ہضاسٔں چٕس گٓظ آئے ہٍں۔ آپ ہی عٕچئے، اِط گٓش کے 

پبعجبٌ ہًبسے اہم ػهى ٔ داَؼ کے عٕا کٌٕ ہٕ عکزے رٓے خٕ لشآَی 

ہزٍٓبسٔں عے کبو نے کش ہًبسے گٓش يٍں ہَٕے ٔانی اِط اثهٍغی ٔاسداد 

کے آڑے آرے؟ کغے يؼهٕو َہٍں، ہًبسے ٌہ پبعجبٌ اگش خبگ سہے ہٕرے 



ٍِ لشآٌ رٕ چٕس ٌہ بں پش کبيٍبثٍٕں کے خُٓڈے َہ گبڑرے۔ ہًبسے حبيهٍ

چبہے کچٓ َہ کشرے اپُی پشہٍجذ آٔاص عے يبحٕل کٕ صشف خجشداس 

سکٓزے رٕ چٕسٔں کٕ ٌہبں اٌک حٍشاٌ کٍ يضاحًذ يهزی۔ ٌہ ثٍذاس ہٕرے 

رٕ ايذ ثٍذاس ہٕری أس رت ہش چٕک أس چٕساہے پش ٌہبں چٕسٔں کی 

ى انؾبٌ ايذ کٕ کًی ہے کظ چٍض کی، عٕائے ؽبيذ آئی ہٕری۔ اِط ػظٍ

کی گَٕح داس آٔاصٔں کے؟! حك رٕ ٌہ ہے کہ خٕد چٕس ‘‘ خبگزے سہٕ’’

يٍں غبق، اِط ‘ ؽًبسٌبد’ہی خٕکہ حذ عے ثڑْ کش عًدٓذاس ہٍں أس 

َے اٌُ پش ٔاظح َہ کش ‘ رحمٍمبد’گٓش کب سخ َہ کشرے اگش اٌُ کی اپُی 

اِة خشگٕػ يٍں يغذ ہٍں؛ اٌک اٌغب دٌب ہٕرب کہ اِط گٓش کے يحبفع خٕ

َبٌبة ٔ َبلبثم ٌمٍٍ يٕلغ خٕ اِط ثبثشکذ گٓش يٍں َمت صَٕں کٕ ؽبٌذ ہی 

 !کجٓی َصٍت ہٕا ہٕ

 )ٌکے اص يطجٕػبد اٌمبظ(‘‘ سعبنہ سد ؽشک’’ الزجبط اص

 


